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Kính gửi: 
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 45/BCĐ ngày 15/6/2022 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh 

Nam Định về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết 

người, Ban chỉ đạo 138 huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể huyện; Thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 
theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung công tác sau: 

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận 

của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 tỉnh về phòng, chống tội phạm, 

nhất là: Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định 

hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025; Chỉ 

thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng 

ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín 

dụng đen"; Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản... nhằm phát huy sức 

mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm nói 

chung và phòng, chống tội phạm giết người nói riêng, góp phần giữ vững kỷ cương 
pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn góp phần phục 

vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

2. Chủ động phòng ngừa tội phạm, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở là 

chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm. Trong đó, tập trung giải quyết những vấn đề 

an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc 

biệt là nhóm đối tượng bị tác động, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; các vấn 

đề xã hội trong và sau dịch là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm giết 

người; giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo, không để phức tạp kéo dài, 

phát sinh, hình thành "điểm nóng" về về an ninh, trật tự. Phát huy vai trò các tổ 

hòa giải, các tổ chức chính trị xã hội để kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm 

các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở. Tăng cường phối hợp quản 

lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cở sở, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ phạm 

tội hoặc tái phạm tội như: Người sử dụng trái phép chất ma túy có biểu hiện loạn 

thần, "ngáo đá", người mắc bệnh tâm thần có nguy cơ gây án về trật tự xã hội,... 
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3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho 

người dân, phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, nếp sống lành mạnh, 

tiến bộ trong nhân dân. Chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin ở cơ sở; huy động 

sự tham gia của doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, người có uy tín, 

có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư... để phối hợp tuyên truyền phòng ngừa tội 

phạm giết người, phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau và đặc điểm của 

từng địa bàn. 

4. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, củng cố, duy trì 

và nhân rộng các mô hình phong trào phát huy hiệu quả ở địa bàn cơ sở, như: "Tự 

quản, tự phòng, tự bảo vệ", "Ba an toàn" về an ninh trật tự, "Quản lý, giáo dục trẻ 

em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật", "Phòng, chống ma túy từ gia 

đình", "Hội cựu chiến binh vì dân"..., các điển hình tiên tiến; tạo nền tảng để triển 

khai các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, góp phần xây 

dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. 

5. Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn chủ 

động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải 

pháp, phương án góp phần kéo giảm tội phạm; các chương trình, kế hoạch, biện 

pháp để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác 

phòng ngừa tội phạm nói chung và tội phạm giết người nói riêng góp phần bảo 

đảm trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm, tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm, tội phạm có tổ chức, nhất là 
băng nhóm nguy hiểm, có biểu hiện hoạt động theo kiểu "xã hội đen", "đâm 

thuê", "chém mướn", "bảo kê", đòi nợ thuê, liên quan đến "tín dụng đen"... Triển 

khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình; nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; thường xuyên tổ chức tuần tra, 

kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết kịp thời các hành vi bạo lực 

côn đồ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ gây án. 

Khai thác, sử dụng đồng bộ, phát huy giá trị của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân nhằm làm 

tốt công tác quản lý, phòng ngừa không để tội phạm hoạt động. Chú trọng tăng 

cường lực lượng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng Công 

an, nhất là Công an cấp xã để chủ động nắm tình hình dư luận, phát hiện mâu 

thuẫn trong nội bộ Nhân dân, kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền có 

các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, vận động, hòa giải, không để các mâu thuẫn 

kéo dài, phát sinh tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội. 

6. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp 

chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện đẩy nhanh tiến độ điều 

tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến xâm phạm tính mạng sức khỏe gây 
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bức xúc trong dư luận xã hội, đảm bảo nghiêm minh, không để oan sai, bỏ lọt tội 

phạm; nghiên cứu, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, 

xử lý các vụ án giết người để thống nhất nội dung hướng dẫn, tháo gỡ; chủ động 

phát hiện các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, các sơ hở thiếu sót, bất 

cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật... để kiến nghị cấp có thẩm quyền 

giải quyết, xử lý. 

7. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 

các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo 138 trong công tác 
phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm giết người nói riêng, xử lý trách 

nhiệm người đứng đầu ở đơn vị, địa phương để xảy ra tội phạm giết người; kịp 

thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người. 

8. Giao Công an huyện - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 138 huyện chủ 
trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 

thực hiện; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện báo  cáo theo 
quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Công an tỉnh; 
- TT Huyện ủy, UBND huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT, BCĐ. 
 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
Trần Văn Vỵ 
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